
المحاضرة التاسعة

تعريف الحق وتحديد مضمونه يتصل بالقانون بصلة قوية.

فوجود الحق يرتبط بوجود القانون.

 فقد رأينا أن القانون دوره الساسى يقوم على تنظيم العلقات المختلفة بين الفراد فى المجتمع، أى يحدد الحقوق
فيما بينهم .

ومن هنا تقوم الصلة بين الحق والقانون ، فالحق هو المصلحة أو الوضع الذى يتولى القانون حمايتها وتنظيمها.

اختلف الفقه حول تعريف الحق:

جانب أول :

 يرى الحق من خلل شخص صاحبه، ويصف الحق بأنه مقدرة إرادية.

وجانب آخر :

 يراه من خلل محله، ويصف الحق بأنه مصلحة يقرها القانون.

وجانب ثالث:

 يرى الحق يقوم على عنصرين هما:

        - الستئثار بشئ معين.            - والتسلط عليه.

فكر المدرسة الشخصية فى القانون:

 يرجع هذا الفكر إلى الصول اللتينية ، ويرى فى الشخص المحور الساسي الذى يقوم عليه المجتمع، وترتبط به الشياء
التى من حوله.

والحق في نظر هذا الفكر هو مقدرة إرادية تمكن الشخص من التسلط الرادي على الشياء بقصد الفادة منها .

بشرط أن يكون التسلط من النوع الذى يحميه القانون .

وهكذا ينشأ الحق من ثبوت المقدرة على التسلط لدى الشخص وحماية القانون لهذه المقدرة.

فمثل:

 حق الملكية ، هو مقدرة إرادية للمالك تخوله التصرف والنتفاع بالشئ الذي يملكه، ويحمى القانون هذه المقدرة الرادية
للشخص دون غيره من الناس.
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المحاضرة التاسعة

أهم النتقادات التي وجهت إلى تعريف الحق بالمقدرة الرادية :

) – المقدرة الرادية إذا كانت لزمة لستعمال الحق فهي ليست ضرورية لثبوته. فالمقدرة يأتي وجودها بعد نشأة الحق.1(

) – الحقوق تثبت لعديمى الرادة.2(

كحق الجنين فى الحياة – وحق الوليد فى النسب والرعاية – وحق المجنون والمفقود فى التملك ...

يقوم هذا التجاه على التفرقة بين الشخص وما يمكن أن تتعلق به من مصالح.

 فالشياء لها ذاتية مستقلة عن الشخص ، وبالتالي فالمصلحة يمكن أن تتجسد فى مضمون مجرد ومستق عن شخص
صاحبها.

وهكذا فالحق فى نظر هذا الرأى هو مصلحة معينة يعترف بها القانون للشخص.

فالحق يوجد بمجرد وجود المصلحة وتوافر الحماية القانونية لها.

ويترتب على ذلك:

- ثبوت الحق للشخص بصرف النظر عن إرادته أو أهليته.

- ثبوت الحق لغير النسان.

نقد تعريف الحق بأنه مصلحة يحميها القانون:

لم يحدد أنصار هذا التعريف ماهية الحق ذاته، اكتفاء بتحديد الغاية منه وهى المصلحة المرجوة.

في حين أن الحق أمر مختلف عن الغاية أو المصلحة المرجوة منه.

الحق استئثار شخص بشئ وتسلطه عليه

فكر الفقه المعاصر:

يحاول التوفيق بين الرأيين السابقين، ويرى أن الحق يقوم على توافر عنصرين ، هما:

) - العنصر القانوني: الستئثار المشروع:1(

ويعني اختاص شخص بشئ معين واستقلله وتفرده به بموجب حكم القانون.

مثال: حق الملكية. ويثبت الستئثار للشخص بغض النظر عن مؤهلته أو قدراته الخاصة أو صفاته الذاتية.

وهكذا يمكن:  للرضيع، والصبى، والمجنون، والشخص الطبيعي، والشخص العتباري، أن يتمتع بالستئثار.
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المحاضرة التاسعة

) – العنصر المادي: التسلط الرادي:2(

ويعني ممارسة صاحب الحق لرادته فى التمكن من الشئ أو القيمة محل الحق عن طريق التسلط على مادته.

وبمعنى آخر ممارسة الشخص لسلطته فى التصرف والنتفاع بالشئ محل الحق بكل حرية.

فالحق إذا هو قيمة معينة يستأثر بها الشخص بموجب القانون، ويتسلط عليها بإرادته بكل حرية.

 

وهذا التعريف يحدد بدقة العلقة بين الجانب القانوني والجانب المادي فى الحق.

 وإذا توافر العنصر المادي فقط ، كأن يتسلط شخص على شئ دون سند من القانون، فل يعد ذلك حقا وإنما يمثل إعتداء على
حقوق الخرين.

البعض يقسم الحق وفقا إلى مجال تطبيقه ، فيقسمه إلى:

حقوق دولية:

ويقررها القانون الدولي لشخاصه من دول ومنظمات.

حقوق داخلية:

ويقررها القانون الداخلي. وهذه تنقسم إلى:

حقوق سياسية – حقوق مدنية.

والحقوق المدنية تنقسم إلى:

حقوق عامة – حقوق خاصة.

ويقسمه الفقه إلى:

الحقوق السياسية :

وهذه تتصل بالمصلحة العامة للجماعة.

الحقوق المدنية:

وتتصل بالمصالح الخاصة للفراد.

الحقوق السياسية
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المحاضرة التاسعة

 وتتقرر لحماية مصالح المجتمع ككيان مادي مستقل عن الفراد المكونين له. ويجري النص عليها في الدستور فتسمى
بالحقوق الدستورية .

وتشمل تنظيم حق الفراد في إدارة شؤون البلد، مثل حق النتخاب، والترشيح ، وتولي الوظائف العامة ، ...الخ.

وتنشأ الحقوق السياسية نتيجة لرابطة الجنسية التي تربط الفرد بالدولة.

 وتتميز الحقوق السياسية بارتباطها بالمصلحة العامة، ويلزم لكتسابها تحقق شرطين، هما :رابطة الجنسية ، والهلية
المدنية.

 رابطة الجنسية :
 

 الجنسية هي علقة قانونية تحدد انتساب الفرد إلى مجتمع معين. ومن ثvم يتمتع الفرد ، باعتباره مواطنا فى الدولة ، بحقوقه
السياسية المقررة فى الدستور.

ويتمتع الفرد بهذه الحقوق حتى ولو كان غير مقيم فى الدولة، ما دام رابطة الجنسية قائمة.

وتقوم رابطة الجنسية، بوجه عام، على رابطة الدم، أو رابطة القليم.

ويقصد برابطة الدم ارتباط الشخص بأبويه، أو بأحدهما.

ويقصد برابطة القليم ارتباط الشخص بإقليم معين ، سواء بالميلد ، أو القامة.

الهلية المدنية:

 الحق السياسي حق عام ، وممارسة هذا الحق تتطلب توافر الهلية والمسؤلية بشكل أكثر دقة عنه عند ممارسة الحق
الخاص.

ولهذا يلزم لممارسة الحق السياسي توافر أهلية الداء، أى بلوغ الشخص سن الرشد ، وخلوه من عوارض أو موانع الهلية .

 وتفرق بعض الدول بين الذكر والنثى في ممارسة الحقوق السياسية، فتحرم النثى من حق النتخاب، أو تولي الوظائف
العامة

وهذه التفرقة ترجع لعتبارات التقاليد والعراف ، اعتبار الحق السياسي واجبا عاما وليس حقا خاصا.

 وهي مجموع مايقره المشرع من حقوق للفرد بموجب طبيعته الدمية ، المدنية. أي ما يتصل بحياة الفرد وما ينشأ عن ذلك
من علقات مع الخرين.

وهذه الحقوق تنقسم إلى:

حقوق عامة:

تنشأ للفرد باعتباره عضو فى المجتمع.

حقوق خاصة:

وتنشأ بموجب ما يصدر عن الفرد من علقات مع الخرين.
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المحاضرة التاسعة

الحقوق العامة
 هذه الحقوق تثبت للفرد استنادا إلى صفته الدمية، وبحكم وجوده في المجتمع، وبصرف النظر عن جنسيته، أو أصله، أو

نوعه، أو مركزه الجتماعي.

 وتتميز هذه الحقوق بأنها ملزمة للطبيعة البشرية، وما يميزها عن باقي المخلوقات من خصائص إدراكية ، وأنها من
ضرورات الحياة.

ولهذا يسميها البعض بـ : حقوق النسان.

ومن أمثلتها :

الحق في الحياة – الحق في الحرية والمساواة – الحق في التملك – الحق في التنقل – الحق في حرية التعبير ..

وكانت الشريعة السلمية سباقة في تقرير الحقوق العامة لل نسان.

ولقد تبنت الشرائع الوضعية هذا الثر ، فقررت الحقوق العامة إعلء للطبيعة الدمية للنسان.

وظهر ذلك جليا في العلن العالمي لحقوق النسان.

 وتميل الدول إلى تقرير هذه الحقوق العامة في الدساتير، وأحيانا في القوانين العادية . والنص عليها يكون على سبيل المثال
ل الحصر.

أول: الطبيعة غير المالية للحقوق العامة :

أي أنها غير متقومة بمال ، لن محلها النسان نفسه.

 فالشخص يكتسب هذه الحقوق بسبب صفته الدمية دون بذل أي مقابل، وتمنح له لهذا السبب، وليس بموجب ما له من إرادة
أو مقدرة على التصرف.

ولهذا ل يجوز للشخص التصرف في هذه الحقوق تبرعا أو معاوضة.

 بل قد يكون الشخص ملزما باستعمال حقوقه العامة، كالحق في النتخاب، ويؤاخذ قانونا إذا امتنع عن هذا الستعمال دون
عذر مشروع.

والحقوق العامة ل تسقط بالتقادم مهما مضى على عدم استعمالها من وقت، فيجوز للشخص معاودة هذا الستعمال فيما بعد.

ثانيا: الحقوق العامة مطلقة نسبيا :

أي ل يجوز تقييدها من قبل الدولة إل في حدود المصلحة العامة أو في حدود الضرورة.

ويترتب على ذلك أن يقع على عاتق الدولة واجب حماية تلك الحقوق.
 

 :الحقوق الخاصة

 
هي مجموع ما ينشأ للفرد من حقوق نتيجة علقاته مع الخرين، كالزواج، والوصية، والبيع، والشركة...

 وهكذا تختلف الحقوق بحسب طبيعة التعامل ومضمونه وأطرافه.
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المحاضرة التاسعة

وتنقسم الحقوق الخاصة إلى:

أول: حقوق السرة.

ثانيا: الحقوق المالية.

وهذه الحقوق تثبت للفرد باعتباره عضو في أسرة معينة، وحسب المركز الذي يشغله.

ومعنى السرة قانونا مجموعة أفراد يجمعهم أصل مشترك. وتنشأ لكل عضو في السرة حقوق في مواجهة العضو الخر.

وينظم القانون حقوق السرة باعتبار الخيرة هي الخلية الساسية في المجتمع، لكي يحافظ عليها وعلى استقرارها.

وهي ما ينشأ نتجة معاملت الشخص المالية مع الخرين.

وتنقسم هذه الحقوق إلى ثلثة أنواع، هي:

الحقوق العينية.

الحقوق الشخصية

الحقوق العينية:

 الحق العيني هو سلطة مباشرة يقررها القانون للشخص على شئ معين، فيكون له بموجبها استعمال، واستغلل، والتصرف
في الشئ.

نوعا الحقوق العينية:

(أ )               الحقوق العينية الصلية.

(ب )          الحقوق العينية التبعية.

الحقوق العينية الصلية

وهي التي تنشأ مستقلة بذاتها غير مستندة إلى حق آخر يسبقها.

 ( مثل: حق الملكية ).

وهذه الحقوق تمثل عنصرا من عناصر النظام العام لتصالها بالنظام القتصادي في المجتمع.

وقد أوردها القانون على سبيل الحصر، وهي:

حق الملكية.

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية.

حق الملكية :
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المحاضرة التاسعة

وهو الحق الذي بمقتضاه يوضع شئ معين تحت تصرف شخص معين بوجه دائم وبصورة تقتصر عليه دون غيره.

 ويعرف الفقه السلمي حق الملكية بأنه علقة تقوم للشخص إذا حاز شيئا وكان له وحده حق النتفاع به والتصرف فيه
 شرعا.وجوهر التعريفين أن عناصر حق الملكية فيهما واحدة، وهي الستئثار بالشئ من قبل المالك باستعماله، واستغلله،

والتصرف فيه.

 وحق الملكية أهم وأوسع الحقوق العينية، لنه يخول المالك جميع السلطات على الشئ.ويقصد لستعمال الفادة من الشئ
مباشرة فيما أعد له.

 أما الستغلل فيعني الفادة من الشئ بصورة غير مباشرة، كتأجير المنزل مثل .أما والتصرف فيعني التصرف المادي، أو
التصرف القانوني.

وهي كل حق يتقرر للشخص على مال مملوك للغير، وهذه الحقوق على سبيل الحصر، وهي:

حق النتفاع.

حق الستعمال.

حق السكنى.

حق الحكر.

حق الرتفاق.

 
حق النتفاع :

 وهو حق عيني يتقرر لشخص معين، على ملك الغير، يخوله استعمال، واستغلل الشئ وفقا لما هو معد له . في حين يكون
للماك سلطة التصرف، ولذا يسمى بمالك الرقبة.

وينشأ النتفاع بإرادة المالك، أو بالتقادم .

ويلتزم المنتفع برد الشئ لمالكه بعد مدة النتفاع.

حق الستعمال:

وهو حق عيني يخول الشخص سلطة استعمال الشئ مؤقتا، دون استغلله.

حق السكنى:

 وهو صورة من صور الستعمال ( السكن ).

ويقتصر حق السكنى على الشخص وأسرته وممن يعولهم شرعا، دون الغير.
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حق السكنى:

وهو صورة من صور الستعمال ( السكن ).

ويقتصر حق السكنى على الشخص وأسرته وممن يعولهم شرعا، دون الغير.

حق الرتفاق:

وهو حق عيني يتقرر لفائدة عقار، وليس لشخص، على عاتق عقار آخر.

مثال :

 حق المرور- وحق المطل – وحق المسيل.

وهذا يفترض وجود عقارين مملوكين لشخصين مختلفين .

وحقوق الرتفاق تكتسب بالرادة أو بالتقادم، ويمكن أن تكون مؤبدة ، كما يمكن التفاق على توقيتها.

 وهي ما ينشأ للدائن من حق على مال مملوك للمدين كضمان للوفاء بدينه. والحق العيني التبعي يخول الدائن به سلطة التقدم
على باقي الدائنين.

 وهذا الحق ل يطلب لذاته ، كما هو الحال في الحق العيني الصلي، وإنما كضمان للدين . ولهذا ينقضي الحق العيني التبعي
بانقضاء اللتزام الصلي. وحدد المشرع الحقوق العينية التبعية على سبيل الحصر، وهي:

الرهن التأميني:

 وهو حق رضائي، ينشأ باتفاق خاص بين الدائن (المرتهن)، والمدين ( الراهن )، يكسب به الول حقا عينيا تبعيا على عقار
المدين ، ويخصص هذا الحق للوفاء بدين المرتهن.

 ويظل العقار في حيازة المدين، ويكون الرهن التأميني وفقا لشكل معين يتطلبه القانون، لنه ل يرد إل على العقار. والرهن
التأميني يخول الدائن المرتهن ميزة:

التقدم:

أي حق الدائن المرتهن في استيفاء حقه من ثمن العقار قبل غيره من الدائنين، ول يتأثر بتبعات قسمة الغرماء.

التتبع:

أي حق الدائن المرتهن في تتبع انتقال ملكية العقار المرهون إلى أي شخص آخر والنفاذ بدينه في المالك الجديد.

الرهن الحيازي:
 وهو حق رضائي ينشأ بين الدائن المرتهن والمدين الراهن بموجب اتفاق يتسلم الدائن بمقتضاه المال المرهون ليكون في

حيازته إلى حين حلول أجل الدين ، وإذا لم يوف المدين بالدين كان للدائن اقتضاء دينه من ثمن المال المرهون.
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المحاضرة التاسعة

 وينشأ الرهن الحيازي من تاريخ تسلم الدائن للمال المرهون، وهذه الحيازة تقوم مقام التسجيل في الرهن التأميني ، كما
 تخول الدائن حق التقدم على الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة. والرهن الحيازي يكون أصل في المنقول ، واستثناء

في العقار إذا اتفق الطراف على نقل الحيازة إلى الدائن المرتهن. ويختلف الرهن الحيازي عن التأميني ، من حيث:

·       الرهن الحيازي يرد على المنقول والعقار ، والتأميني ل يرد إل على العقار.

·       التسليم عنصر أساسي في الرهن الحيازي ، على عكس التأميني الذي يقوم  التسجيل فيه مقام التسليم.

حق الختصاص: 

وهو يتقرر على عقار للمدين بموجب حكم قضائي ، ويخول الدائن ميزتي التقدم والتتبع.

 وحق الختصاص يشبه الرهن التأميني من حيث أنه يرد على العقار دون المنقول، ول يتطلب نقل حيازة المال من المدين
إلى الدائن.

ولكن حق الختصاص يختلف عن الرهن التأميني في أن الول يكون بموجب حكم قضائي.

حق المتياز:

ويتقرر بموجب نص في القانون ضمانا لديون معينة، نظرا لطبيعتها، كالنفقة، ودين المقاول.

ويخول الدائن سلطة التقدم والتتبع.

 والمتياز قد يكون عاما يتقرر على جميع أموال المدين، من عقارات ومنقولت، وقد يكون خاصا يتقرر على مال معين من
أموال المدين.

الحقوق الشخصية :

 هي علقة بين شخصين هما الدائن والمدين يلتزم بمقتضاها المدين قبل الدائن بنقل شئ معين( نقل ملكية مثل ) ، أو القيام
بعمل( أيا كان وصف العمل ) أو المتناع عن عمل.

وهكذا اللتزام في الحق الشخصي ينقسم إلى:

(أ) – اللتزام بنقل حق عيني.

(ب) – اللتزام بالقيام بعمل معين.

(ج) – اللتزام بالمتناع عن عمل معين.

اللتزام بنقل حق عيني :

كنقل الملكية.

ويختلف طبيعة اللتزام حسب طبيعة الشئ محل اللتزام.

فقد يكون المحل منقول ، وقد يكون عقارا، وقد يكون شيئا معينا بذاته أو بنوعه.

اللتزام بالقيام بعمل معين : 
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المحاضرة التاسعة

 واللتزام قد يكون بتحقيق نتيجة ( كالتزام المقاول بانجاز البناء )، وقد يكون ببذل عناية ( كالتزام الطبيب بفحص المريض
والعلج )، والمعيار في بذل العناية هو عناية الرجل المعتاد.

اللتزام بالمتناع عن عمل معين 
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